
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  1ـ23، صص 1398 بهار، نهمو سيي  ، شمارهدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

   در تاريخ فرهنگي مسلمانان »كتاب«تحول تعريف 
 1در قرون نخستين اسالمي

  

 2محمدحسن احمدي
  چكيده

 »كتـاب « تحليل ماهيـت اصـطالح       »الهيات تاريخي «ي    يكي از مسائل مهم حوزه    
اي هـ   توجهي به تغيير ساختاري در تاريخ تمدن اسالمي، يكـي از زمينـه              بي  . است

فهم در تحليـل ميـراث تمـدني           و درنتيجه، سوء   »كتاب«تلقي نادرست از اصطالح     
هاي نادرست در  تحليلگيري   مانع از شكل  ،  توجه به اين تغيير ساختار    . اسالم است 

، »منـع تـدوين   «،  »كتابت حديث «مانند   فرهنگ اسالمي موضوعات مختلف تاريخ    
شود كـه   ن تمدن اسالمي ميدر قرون نخستي  ...  و »جوامع حديثي «،  »جعل حديث «
اين مقاله با تأسيس، تقرير و تبيـين        . ي خاورشناسان است    شدت زير نگاه نقادانه     به

 -گفتـاري « در كنار ماهيـت      »كتاب«اي    واسطه -ديدگاه ناظر به ماهيت استغراقي    
 آن در قرون نخستين اسالمي، بر آن است تا ضمن نقد نگـاه حـاكم بـر                  »نوشتاري

ي الهيـات تـاريخي،       هاي حوزه   به تصحيح و ارتقاي استدالل     تحليل تاريخ حديث،  
همچنين، اين فرضيه را تقويت كند كه نگاه حاكم بر تحليل تاريخ حـديث              . بپردازد

 »كتـاب «شدت از الگوي معيار       كه از رويكرد خاورشناسان تأثير پذيرفته است، به       
 .در قرون متقدم فاصله گرفته است

 اي، تاريخ فرهنگي خي، كتاب، استغراقي، واسطه الهيات تاري:هاي كليدي واژه

                                                 
 با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه تهران 03/1/28727 ي   در قالب طرح پژوهشي شماره  اين مقاله  .1
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(ahmadi_mh@ut.ac.ir). 
  19/11/1398: ، تاريخ تأييد24/10/1397: تاريخ دريافت
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  مقدمه
اند؛ غافل    هاي تاريخي   هاي كَمي ميراث فرهنگي تمدن اسالمي، رويكرد غالب تحليل          تحليل

هاي تاريخ فرهنگي، عدم توجه بـه تغييـر           روي تحليل   هاي مهم پيش    از آنكه يكي از آسيب    
طور كلي بـا سـاختارهاي     گفت بهتوان مي. ساختارهاي تاريخي در طول تاريخ اسالم است     

كـه در   محور، در قرون نخستين اسالمي مـواجهيم؛ طـوري       رفتارمحور، سندمحور و موضوع   
عبور از يك ساختار و ورود به سـاختار ديگـر، بـا نقـاط عطـف و تغييرهـاي سـاختاري           

  :گفته شده است. مواجهيم
بيشتر به  ) ي انتقال   هشيو(ي استاد و شاگردي وجود نداشته و          در قرن يك هجري، رابطه    
محافل آكادميك شكل گرفتـه     ) ع(اما در زمان امام صادق    ... شكل تربيت شاگرد بوده است    

ي انتقال در قرن اول عمدتاً بـه          هرحال شيوه   به... است و ايشان كالس درس و شاگرد دارند       
، 1395پـاكتچي،   (صورت انتقـال جمـالت و كلمـات           شكل تربيت شخصي بوده است نه به      

41-42.(  
توان حكايت از سـاختار مهمـي در قـرون نخـستين              ي اسناد را نيز مي      شدن مسئله   مهم

تأثير اين مسئله و ارتباط آن با مسائل مختلفي چون حجيت قول صـحابي              . اسالمي دانست 
تـوان از وجـود سـاختار         اي است كـه مـي       و تابعي يا نزاع اهل حديث و اهل رأي، به گونه          

  . ن ياد كردسندي در بخشي از قرون نخستي
ي حوادث    نگاري اسالمي، ذكر روايات مختلف درباره       هاي تاريخ   ترين روش   يكي از مهم  

كتابت اخبار  ... طور كامل يا ناقص يا بدون آن است         اسناد به   و اخبار تاريخي با درج سلسله     
ي اسناد دال بر وجود متـون         ي سزگين، پديده    به عقيده ... تقريباً از آغاز شكل روايي داشت     

هاي دال بر اسناد، معاني متفاوتي از لحاظ          كتوب و مدون اخبار و روايات است؛ ولي واژه        م
داللت بـر آن دارد كـه راوي مـتن مكتـوب            » حدثني«يا  » حدثنا«مثالً  . اخذ روايت دارند  

، حـاكي از آن     »اخبرنـي «و  » اخبرنا«حالي كه     روايت خود را از شيخ خود شنيده است؛ در        
نهايي يا با شاگردان يا شنوندگان ديگر، مـتن مكتـوب را بـر شـيخ                ت  است كه راوي خود به    

  ). 38-37، 1383زاده،  سجادي و عالم(خوانده است 
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هاي جدي را نسبت بـه تحليـل          ي بدفهمي    زمينه 1توجهي به اين تغييرهاي ساختاري      بي
ا گاه كه ب    اين بدفهمي آن  . ي خاورشناسان رقم زده است      خصوص از ناحيه    ميراث اسالمي به  

شـود، بـسترساز انبـوه        غفلت تحقيقات بومي نسبت به بازخواني ساختار تمدني مواجه مـي          
كردن در زمـين      هاي محققان بومي، چيزي فراتر از بازي        شبهاتي خواهد شد كه برخي تالش     

. هـا نيـست     فـرض   هاي خاورشناسان و توجيه مسائل براساس همان پيش         فرض  بازي پيش 
توان آن را مـرزي بـراي تمـايز           ريخ تمدن اسالم كه مي    يكي از نقاط عطف ساختاري در تا      

كـه شـاهد      اسـت؛ طـوري   ) نهم مـيالدي  (قرون متقدم و متأخر تلقي كرد؛ قرن سوم هجري          
ويژه مفهوم كتاب در  انتقالي جدي از سندمحوري به موضوع محوري در تاريخ فرهنگي و به

ر اســالم از تقــسيم نگــاري د گيــب هــاميلتون در تبيــين تطــور تــاريخ. ايــن دوره هــستيم
گيـب،  ( اسـت  »از آغاز تا قـرن سـوم  «ي آن،  كند كه عنوان اولين دوره    اي ياد مي    چهارگانه

  : نويسد وي در بخشي از پژوهش خود مي). 15، 1394
ي   ترين كارخانـه    با آغاز قرن سوم هجري، افزايش منابع فرهنگي و رواج كاغذ، كه مهم            

نگاري به وقوع     اي در فعاليت تاريخ      تحرك تازه   در بغداد ايجاد شد،    178/795آن در سال    
  ).20(پيوست 

  :نويسد رابينسون نيز مي
جـاي تـصنيف و نوشـتن بـود             تأليف و گـردآوري بـه     ) ميالدي(الگوي مطلوب قرن نهم   

)1392 ،56.(  
 از كتب اين دوره ادامـه         به عنوان يك نمونه    »الفهرست ابن نديم  «وي سپس با تأكيد بر      

  :دهد مي
ابن نديم » الفهرست«) نگاري مسلمانان براي آگاهي از سنت تاريخ(هاي ما  قشهيكي از ن

 سال بود كه به اين كار مشغول        200تا زمان او گردآورندگان خبر و حديث، بيش از          . است
. هاي ادبي متنـوعي را فـراهم آورده بـود           بودند و فرهنگ نيرومند آموزش و نگارش، قالب       

هاي مختلف بود كـه حجـم         مغازه انباشته از آثاري از اين قالب        هب  بغداد زمان ابن نديم، مغازه    
 فرامـوش شـده يـا بـه     -انـد  اند يا گُم شده پوسيده-اند  آن در گذر زمان از بين رفتهي  عمده

                                                 
1. Structural Shifts  
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گذارد، تصويري اسـت      در اختيار ما مي   » الفهرست«آنچه  . اند  دست مؤلفان بعدي حفظ شده    
ري آن تـا دوران كالسـيك و ابـزاري بـسيار            گي  ي شكل   از سرگذشت علوم اسالمي از نقطه     

  ). 57(رفتن بود  بين باارزش براي ثبت دنيايي از دانش كه در زمان ابن نديم در حال از
مخـصوصاً متـوني    -ي ما     شناسانه  دقيقاً بدون توجه به اين تطور ساختاري، متون ميراث        

 مخاطب نوپا را به اين      -!قرن ميراث اسالمي را تحليل كنند       به  صورت قرن   كه اصرار دارند به   
!  چندان كتاب حديثي يا تفسيري يا تاريخي نداريم   2رسانَد كه مثالً در قرن يك و          نتيجه مي 

درواقع، اتفاقي كه از قرن    ... . و! البالغه، از ميراث حديثي قرن چهارم است        يا اينكه مثالً نهج   
لـذا تـورم    . مـروزي بـود   سوم به بعد افتاد، تغيير ساختار به سمت نگارش كتاب به مفهوم ا            

هاي موجود از اين دوره به بعد، فقط و فقط در فضاي همين تغيير ساختار قابل تحليل  كتاب
 . است

و (ي تاريخ حديث، تـاريخ قـرآن و تـاريخ تفـسير             شده در حوزه    نگاهي به آثار نگاشته   
هـاي   چه در سوي خاورشناسان و چـه در سـوي پـژوهش        ) صورت كلّي الهيات تاريخي     به
آميـزي   هـاي مغالطـه     فـرض   دهد كه اين آثار با وجود تنوع نسبي، بر پـيش           ي، نشان مي  بوم

هاي اين حوزه داشته است، نيـاز بـه          براي محققي كه حتي گذري بر نگاشته      . اند  استوار بوده 
تأمل نيست كه درك كند نزاع بـين موافقـان و مخالفـان كتابـت حـديث در عهـد نبـوي و                  

ن موافقان و مخالفان كتابت قرآن در عهد نبوي و پـس از آن،              هاي پس از آن، نزاع بي      دوره
ي غالب اين     هاي تكرارشونده  نزاع بين موافقان و مخالفان تفسير در عهد نبوي، ازجمله نزاع          

ي آغـاز     نقطـه . ي جديدي را به همراه داشته باشند        تحقيقات است، بدون اينكه احياناً نتيجه     
 »مـذاهب التفـسير االسـالمي   «ي آلمـاني و چـه    دكه نول»تاريخ قرآن«اين تحقيقات را چه     

هاي حديثي امثالِ شاخت بدانيم، يا اينكه اصرار داشـته           گلدزيهر مجارستاني و چه پژوهش    
 »التفسير و المفـسرون   « ابوعبداهللا زنجاني و     »القرآن  تاريخ«ها را به     باشيم سرآغاز اين بحث   

اصـطالح    حتـي در رويكـردي بـه      چي يـا      شانه »تاريخ حديث «ذهبي يا اثر متأخري چون      
و آثـار   ) اهللا رحمهما(ي علماي متقدمي چون شيخ طوسي و صدوق           تر به دوره    كارانه محافظه

نويسي برسانيم، نبايد اين امر را انكار كرد كه فضاي الهيات تاريخيِ نـاظر                رجالي و فهرست  
  . بوي خاورشناسي پيدا كرده است و شدت، رنگ ها امروز به به اين حوزه
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ي موضـوع مقالـه مـرتبط اسـت، كتـاب             ي پيـشينه    ترين آثاري كه بـا حـوزه        ز قديمي ا
اي كه در بررسي اين اثر متعلق بـه قـرن             ترين نكته   كوتاه.  خطيب بغدادي است   »العلم  تقييد«

ي آن نيز هويداسـت       گونه كه از مقدمه      آن -توان گفت آن است كه رويكرد خطيب          پنجم مي 
دي كالمي و حداكثر فقهي و نـه تـاريخي در مـورد كتابـت                رويكر -) 29،  1428بغدادي،  (

اي ميـان محافـل بـومي و          در دوران معاصـر و در فـضاي ادبيـات مجادلـه           . حديث اسـت  
خاورشناسي در موضوع تاريخ كتابت در تمدن اسـالمي، بايـد گفـت كـه ايـن مجـادالت،                   

ترين كار در  جدياين مسئله حتي در .  سامان نيافته است   »كتاب«اي از     براساس مفهوم سره  
دراسات في الحديث النبوي    (اين حوزه در نقد خاورشناسان يعني اثر محمدمصطفي اعظمي          

 از »اسـالمي  نگـاري  تاريخ«توان از آثاري چون       مي. كامالً محسوس است  ) و تاريخ تدوينه  

 1»كتــاب«مــدخل گيــب هــاميلتون،  از »نگــاري در اســالم تــاريخ« رابينــسون، اف چــيس
از » ي ميانـه   نگـاري عربـي در دوره      تـاريخ « اليدن از دنيل ماديگـان،       نآقرالمعارف   هداير

، لرئگـور شـو   ياز گر » هـاي اسـالمي    شفاهي و مكتوب در نخستين سـده       «كنرادهيرشلر و   
اند، يـاد      پرداخته »كتاب«صورت مستقل به موضوع ماهيت        عنوان آثاري كه تاحدودي به      به

  . كرد
ي الهيات تاريخي و تحليل تاريخ حـديث،          هاي حوزه  طور كلّي نگاه حاكم بر استدالل       به

 در قـرون متقـدم   »كتـاب «شدت از الگوي معيـار        متأثر از رويكرد خاورشناسان است و به      
مفهوم كتاب در قـرون نخـستين عمـدتاً بـر چـه             «بر اين اساس، اينكه     . فاصله گرفته است  

رو است كه  سوال از آنمعناداري اين .  سوال اصلي اين پژوهش است»ماهيتي استوار است؟
به عنوان زيربناي فرهنگ و تمدن اسالمي در طول تاريخ اسالم، مفـاهيم             » كتاب«اصطالح  

هاي متعدد حاكم    اين تغيير كه تا حدودي متأثر از انگاره       . سر گذاشته است    متعددي را پشت  
رغ از نظر از پژوهشگراني كـه فـا   صرف - مختلف تاريخ اسالم بوده است، معموالً        بر دوران 

كنندگان كتب   مورد توجه تدوين-پردازند عنوان كلي تاريخ حديث به بحث تاريخ انگاره مي
اين در حالي است كه واكـاوي ايـن معنـاي اصـطالحي،             . تاريخ حديث، قرار نگرفته است    

احياناً بدون توجه به اين تطور تاريخي صورت گرفته و تعريف حديث و تحليل رخدادهاي               
                                                 

1. Book 
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ن توجـه بـه ماهيـت واقعـي حـديث و سـاختار آن در دوران متقـدم                   حديثي، غالبـاً بـدو    
اولـين  «،  »جوامـع حـديثي   «،  »جعـل حـديث   «،  »كتابت حـديث  «عنوان  . گرفته است  شكل

 تـاريخ   موضـوعات ي ا مورد ديگر، نمونه  ه  و ده  »منع تدوين حديث  «،  »هاي حديثي نگاشته
 .1انـد شـكل نگرفتـه   » بكتـا « است كه بر بستر مناسـبي از مفهـوم           فرهنگ و تمدني اسالم   

براي » ايواسطه«و  » استغراقي«صورت يك اصل، از تصوير ماهيت         توان به توجه، مي اينبا
هـاي   د آن است كه ويژگياي كه نبايد از نظر دور مانَ    نكته. كتاب در دوران متقدم، دفاع كرد     

 ساختارد به   ها در ورو  اي اين ويژگي  هاي غالبي است و تصور تغيير لحظه      مورد نظر، ويژگي  
  . گرفتن تغييرات تدريجي در تحوالت تاريخي است بعدي، به معناي ناديده

  

    استغراقي ماهيت .1
. شود مي، تقسيم»مجموعي«و » استغراقي«لفظ عام در منطق و اصول فقه، به دو بخش عام 

صورت مستقل مورد نظر است و در        عام، به  ي  در عام استغراقي، هريك از افراد زيرمجموعه      
، 1420سبحاني،   (يكان افراد، مورد نظر است     نظر از يكان   مجموعه صرف  عام مجموعي، كلّ  

 بـه ايـن صـورت كـه         .ماهيت كتاب نيز به يكي از اين دو صورت قابل فرض است           . )183
اي كه يـك غـرض        تواند كاركردي بسان يك مجموعه داشته باشد، به گونه          زماني كتاب مي  

و زمـاني، غـرض اصـلي بـر       ) مجمـوعي (كم شده باشـد     واحد محتوايي، بر سرتاسر آن حا     
نظر از ارتباط محتوايي آن با ساير اجزاي كتـاب، تعلـق گرفتـه                ها صرف   يكان گزارش   يكان
   ).    استغراقي(است 

، هويت و ماهيت يك كتاب نسبت به روايات موجود در            قرون متقدم  در ساختار روايي  
بدان معني  ) 2درمقابل ماهيت مجموعي  ( راقياين ماهيت استغ  . است» استغراقي ماهيت«آن،  

                                                 
  كتـاب حـديثي بـاقي   )ع( آيا از امامان معصوم: گيرد شكل ميها اين سوالي  نمونهدر اين بستر است كه  .1

خير نسبت به جوامع حـديثي اهـل سـنت، شـكل            أچرا تدوين جوامع حديثي شيعه با ت       يا اينكه    است؟ مانده
  است؟ گرفته

. اي است كننده  نسبت به هويت مجموعي يك كتاب، عامل تعيين         از سوي مولف   »ماندگاري قصد« داشتن   .2
، در اختيـار  )Codified( دارشـده  نشان  تا اثر او با يك ماهيت مجموعي استلف از ابتدا قصد داشتهؤيعني م

  . مخاطب قرار گيرد
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نـه  -طـور مـستقل     است كه كتاب، حاصل مسموعات راوي است و هريك از روايات، بـه            
بـر همـين    . توجـه راوي اسـت     مورد -تر بزرگ ي  عنوان عضوي از يك مجموعه      به ضرورتاً

 ،قـرآن ها و آيـات  يك تفسير متقدم، نسبت به كل سوره     ) عدم استيعاب ( نبودن اساس، جامع 
واقع تمام تالش محدثان نخستين ازجمله مسافرت      در. از ابتدا تا انتها، نقد قابل قبولي نيست       

براي اخذ حديث و التزام به ساختار نقل روايي و رعايت انضباط در نقل، مانند دقـت يـك         
كردن صحنه به معناي تغيير در ساختار    جرم است كه در آن، مرتب      ي  پليس علمي در صحنه   

بنابراين رعايت انضباط در ساختار روايـي، بـه معنـاي           . مفهوم است حنه، امري بي  واقعي ص 
گيري ماهيت همين مسئله در شكل. شده است دقت راوي در اخذ يك روايت از مسير تعيين 

 ي  نـويس يـا رسـاله       دسـت  ي  به جزوه در اين دوره    تشبيه كتاب    .استغراقي، تاثيرگذار است  
استاد يا  ي     به معناي اراده   است كه اين نگارش، ضرورتاً    ه  توجدانشجويي، از اين جهت قابل    

 علمي، محصول تـالش     ي  طور كه رساله   همان. عنوان كتاب نيست  دانشجو براي چاپ آن به    
هـاي  تـالش   انعكاس مجموعه  ،شود علمي او محسوب مي    ي  علمي دانشجو و نشان و درجه     

وجـب بـروز مـاهيتي      هاي حديثي و درك مـشايخ مختلـف، م        يك محدث اعم از مسافرت    
   .1استاستغراقي از مفهوم كتاب در قرون اوليه 

مفهوم استغراقي آن، ممكن بود يك  توجه به موضوعيت داشتن نقل روايت در كتاب بهبا
. اي كوچك از روايات يك راوي خاص باشـد    اي و حتي برگه    ناظر به مجموعه   كتاب صرفاً 

ابي رافـع،   بنچون كتاب ابورافع، كتاب علي    هايي  رو برداشت هويت مجموعي از كتاب     ازاين
 خلـط ماهيـت اسـتغراقي و        ي  مغالطـه (اي بـيش نيـست      مغالطـه ... كتاب سلمان فارسـي و    

 مطالب مختصر مرتبط با      عموماً ،كرد در بهترين حالت آنچه عنوان كتاب پيدا مي        .)مجموعي
  .الصاله االعتكاف يا كتاب مانند كتاب.  خاص بوديموضوع

صورت استغراقي  ويت كتاب، در قرون متقدم، مبتني بر ساختار نقل روايي و بهبنابراين ه
تواند سودمند باشد كه    ، بررسي سه متغير مي    »كتاب«گيري ماهيت استغراقي    در شكل . است

  .كنيمدر ادامه اين موارد را بررسي مي
                                                 

 در ،سـت ا  سال يا تدوين تفسير طبري، هفت سال، بـه طـول انجاميـده   20 تدوين كتاب كافي،   اينكه مثالً  .1
  .همين فضا قابل تفسير است
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  مسندنويسي. 1-1
صـورت غالـب      بـه ، ويژگي تـدوين حـديث       1صورت مسانيد   گيري نگارش حديث به   شكل

 در ايـن سـبك، كتـاب حـديثي بـدون تفكيـك              .2است سوم بوده  ي  حداقل در قبل از سده    
را » ئـه ااصـول اربعم  «. شـد هاي يك يا چند راوي، تنظيم مـي       موضوعي و براساس روايت   

 آنچه ي لف بر آن است كه همه    ؤها دانست كه تالش هر م      اين سبك نگارش   ي  توان نمونه مي
، 1424ترابي،  (آوري كند  جمع ،است واسطه يا بدون واسطه نقل كرده     م با را كه از امام معصو    

، معمـوالً حتـي در فـضاي        »گرايـي   نقـل «تفسير نادرست اين ساختار قرون متقدم بـه         . )5
  :به عنوان نمونه گفته شده است. شود مطالعات آكادميك ديده مي

دالل عقلي و اجتهاد در     اكثريت مطلق دانشمندان شيعه، تا پايان قرن سوم هجري از است          
هاي معـصومين در      شدت خودداري كرده و كار و تالش خود را در نقل و ضبط گفته               فقه به 

نظر آن بود كه فرد هرچند دانشمند و در كار . مسائل مختلف منحصر و متمركز ساخته بودند
   3.شريعت، قلمرو وحي است نه عقل) اما(تحليل و نظر ورزيده باشد، 

تواند مثالً ما را به اين تفسير برساند كه فقـه     تحليل دقيق تاريخي، نمي    پرواضح است كه  
ي متقدم به نوعي شكوفايي در قرون پـسين           شيعه از بساطت و سادگي نقل حديث در دوره        

يا اينكه مثالً تفسير از حالت روايي دوران متقدم به نوعي بلوغ اجتهادي در دوره هاي بعـد                  
گـذرد، نيـاز بـه ارجـاع          اً هرچه زمان از صدور نص مي      روشن است كه اساس   . رسيده است 

كـه اصـطالحاً بـه آن تفـسير         (اين نيازمنـدي بـه ارجـاع        . شود  مخاطب به قرائن بيشتر مي    
، گرچه همراه با نوعي تورم مطالب پيرامون نص اسـت، امـا ضـرورتاً نبايـد بـه                   )گوييم  مي

                                                 
از سـوي ديگـر مـسند، كتـاب         . روايت مسند، حديثي است كه مرفوع و سند آن تا معصوم، متصل باشـد              .1

)  اسـالمي  ي  چه به حروف تهجي و چه به حـسب سـابقه          ( حديثي است كه در آن روايات، به ترتيب صحابه        
  .)247 دفتر انتشارات اسالمي،:  قملحديث،ا  علم،)1390 (چي،شانهكاظم مدير(د آوري شده باش جمع

هـاي  هاي صحابه در كنـار گونـه      طور كلي دوگونه ترتيب يكي براساس موضوع و ديگري براساس نام           به .2
جوامـع، سـنن،    . سـنّت مـشهود اسـت      هاي حديثي اهل  ديگري چون امالي، علل، تخريج و زوائد، در كتاب        

  انـد  هـاي گونـه دوم    مـسانيد و تاحـدودي معـاجم، از نمونـه          اول و    ي  هاي گونـه   مصنف، از نمونه    و صحاح
  . )30-35بوستان كتاب، : قمنويسي در تاريخ حديث،   مسند،)1377 (طباطبايي،كاظم  سيد(
  . 230كوير، ص: ، مكتب در فرايند تكامل، تهران)1393( سيدحسين مدرسي طباطبايي، .3



 9 | يخ فرهنگي مسلمانان در قرون نخستين اسالميدر تار» كتاب«تحول تعريف  |

چنين تفـسيري از    . تفسير شود گرابودن عالمان پيشيني،      گراترشدن عالمان پسيني و نقل      عقل
  .فرضي قابل تأمل است عقل و نقل در الهيات تاريخي، قطعاً پيش

رويم، تغييرات تدريجي در سـاختار روايـي   مي خر پيشأسوي دوران مت البته هرچه به
ماهيـت  «بـه   » ماهيـت اسـتغراقي   «صـورت تـدريجي، از        شود و ماهيت كتاب به    ايجاد مي 
هـا،  كـردن هريـك از گـزارش   اي بعد، به جـاي مـستند      در مرحله  .يابدتغيير مي » مجموعي
، تنهـا   مشايخ خود  از   محتواي آن  نقل   ي   اجازه كتاب به همراه  ها در يك     گزارش ي  مجموعه

اختـصار حـذف اسـانيد      را بـا    » الدرالمنثور« سيوطي،   عنوان نمونه به. آمددر اول كتاب مي   
، 1418معرفـت،    (ناد به كتاب مرجـع، نگاشـت      و تنها با است   » القرآن ترجمان«ها در   شارگز

عنوان يك گيري مفهوم كتاب بهخر مبتني بر شكلأ متي كلي ساختار دوره طور به.1)2/205
  . و مستقل از نقل شفاهي است» ماهيت مجموعي«

دليل نزديكي مـتن    فهم متن به،اي كه ماهيت استغراقي كتاب، غلبه دارد      در دوره درواقع  
توجه بـه موضـوعيت مـتن، هرگونـه         رو با ازاين. پيوست نامرئي متن است   به زمان صدور،    
جـاي    بـه » مسندنويـسي «در ايـن دوره، بـا       . صورت پيوسته با متن اسـت     توضيحي نيز به  

اي از  كـه گونـه   (» تبويـب «يـا   » بنـدي  بـاب «نويـسي و     شـرح . مواجه هستيم » بندي باب«
رو رويكـرد  ازايـن .  متن اسـت ي مينه، به نوعي ناشي از دوري متن از ز        )الحديث است  شرح
هـاي   متن به مـتن، در دوره      ي  هاي حديثي درجهت اتصال مجدد زمينه     نويسي بر كتاب   شرح

نويسي بر جوامع متقدم حديثي چون كـافي بـا            شرح آيد؛ چنانچه مثالً  وجود مي  خرتر به أمت
    .2گيرد سال، صورت مي700 ي فاصله

                                                 
هـم   هايي را كه از نظر معني بـه       چرا سيوطي، روايت  است كه    اين روش از اين جهت مورد نقد واقع شده         .1

  آنهـا ي  با ذكر سندهاي متعدد و انتخاب يك لفظ واحد بـراي همـه      ، اختالف لفظي دارند   ينزديكند ولي اندك  
   .است نقل كرده) كه برگرفته از مجموع روايات است(
 در ايـن دوره بـه       ،شـد  ته مي برخالف گذشته كه تنها به شرح روايات فقهي و توضيح لغات مشكل پرداخ             .2

ازجمله شرح اصول كافي از مالصدرا، يـا شـرح فارسـي و             . شود طور مستقل پرداخته مي   متن و خود اثر به    
 شـرح فارسـي و     »يحضره الفقيـه   من ال «عالمه محمدتقي مجلسي بر كتاب      . عربي مالخليل قزويني بر كافي    

 و  »اصـول كـافي   « نيز بر كتـاب      »عوالي الئالي «ابي جمهور احسايي صاحب كتاب       ابن. است عربي نگاشته 



 | 39مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 10

 

   اعتقاد انعكاس. 1-2
امـا آيـا   . دشـو  آن نيز محسوب مي ي  ب، ابزاري براي شناخت اعتقادات نويسنده     امروزه كتا 

واقعيـت آن اسـت كـه     متقدم نيز قابل تصور است؟      ي  همين كاركرد در مورد كتاب در دوره      
ايـن  . لف، قبل از هر استداللي بايد بـازبيني شـود        ؤميزان بازنمايي روايت منقول از اعتقاد م      

 مالزم با پذيرش اعتقاد خاصي براي       ، ضرورتاً بع قرون متقدم   در منا  مسئله كه وجود روايت   
فـرض بـسياري از      مغالطـه نزديـك باشـد؛ حـال آنكـه پـيش            بـه    ظـاهراً  ،ناقل آن اسـت   

 دليـل بـر اعتقـاد       براساس ماهيت استغراقي، ذكر روايت در كتاب، ضرورتاً       . هاستپژوهش
بـا  -باط مستقيم و حتمي بين متن و اعتقـاد مولـف            كه ايجاد نوعي ارت     ؛ طوري لف نيست ؤم

اي آن است  چنين مغالطهي  علت فروافتادن در ورطه. قابل تأمل است-تاكيد بر متون متقدم
  .1 متن، حاكي از اعتقاد مولف است مگر به خـالف آن تـصريح شـود   كه در عصر ما معموالً  

 رواياتي كه ايشان ناقـل      نوعبراساس  صرفا  - حديثي   انديشه و اعتقاد صاحبان كتب    تحليل  
 روش قابل تاملي است كه متاسفانه مبناي برخي پژوهش هاي معاصر نيز شده              -دانآن بوده 
  . است

شناسي كالمي بدون توجه بـه ايـن         هاي ديرينه  بر همين اساس است كه بسياري از بحث       
بـر حـديث در      با تاكيـد     -رو ازاين. مسئله، نتايج غيرقابل پذيرشي را به دنبال خواهد آورد        

توانـد بـه معنـاي        نمي  يك روايت دال بر يك موضوع خاص، ضرورتاً         نبود - متقدم ي  دوره
 ي  كننـده  توانـد مـنعكس     نمي  چنانچه وجود يك روايت، ضرورتاً     ،عدم وجود موضوع باشد   

هاي كالمـي شـيعه در     بسياري از تفكرات و انديشه.اعتقاد مولف كتاب به محتواي آن باشد     
تفسير اين نوزايي در ادبيات خاورشناسـان معمـوالً بـه        . شود  ك نوزايي مي  قرن سه دچار ي   

. ي ايـن موضـوعات اسـت     امـام از نمونـه  »علـم «ي  مـسئله . پيشينگي تفسير شده است    بي
                                                                                                                   

توان از اولين كساني دانست كـه جوامـع اوليـه را     وي را مي. نويسد  حاشيه و شرح مي »من اليحضره الفقيه  «
  .است  صفويه شمرده شدهي هاي دورهنويسي، از ويژگي شرح. كند شرح مي

 حتي در مواردي كـه  -توان سختي مي ست كه بهقدري ارتباط متن با اعتقاد قوي ا     در ساختار امروزين به    .1
رو در برخـي     ازايـن .  وي را از اعتقاد مبتني بر متن، جـدا كـرد           -بودن خود تصريح دارد    ناقل به هويت ناقل   
  .شان بيشتر به اعالم موضع و بيانيه شبيه است تا بيان يك مطلب علمييها و گفتارهاموارد، افراد و نوشته
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  :اند اي كه برخي ادعا كرده گونه به
از اواخـر قـرن چهـارم       ) مفوضـه (هايي از مواريث فكري       بينيم بخش   ترتيب مي   بدين... 

مدرسي طباطبـايي،   (يافت    سنت علمي شيعه رخنه كرده و به تدريج مقبوليت مي         هجري در   
1393 ،101 .(  

 اماميـه از    ي  ادعاي تغيير و تحـول انديـشه      توان به     مياين مسئله   تر    جزئيهاي  از نمونه 
اعتقاد به تحريف قبل از غيبت صغري به اعتقاد به عدم تحريف قرآن، پس از غيبت كبـري                  

هاي اماميـه، انعكـاس و بـروز آن در      نيز مالك قضاوت نسبت به انديشه    معموالً .اشاره كرد 
رو عالمان شيعه با تغيير تدريجي اين ساختار، به نگارش          ازاين. منابع قرن سوم به بعد است     

ي پژوهشي   بررسي جدولي كه درنتيجه  .نويسي روي آوردند   هايي مستقل در اعتقادنامه    كتاب
ها از قرن سه به       گونه كتاب   دهد اين   انجام شده است، نشان مي    هاي شيعي     پيرامون اعتقادنامه 
  ).39، 1394انصاري قمي، (اند  بعد، متداول شده

ديگـر بـه     همسنّت از جهت ارجاع      اي بين شيعه و اهل    رويكرد مجادله بر همين اساس،    
ه روست؛ چراك همل روبأمعقول در كتاب طرف مقابل، از اين جهت با ت      روايتي با مضمون غير   

فرض طرفين اين خواهد بود كه هر روايتـي كـه در آن كتـاب هـست بـا همـان فهـم                    پيش
اي حال آنكه احراز چنين اعتقادي، مقولـه      . كننده، مورد اعتقاد مولف كتاب نيز هست       مجادله

 مالزم با اعتقاد  در ساختار روايي صرف ذكر روايت ضرورتاًبه عبارت ديگر،. متفاوت است
  . به آن نيست

  

  خاص مخاطب. 1-3
 سطح دسترسي بـراي مخاطبـان       ي  ثيرگذار در شناخت ماهيت كتاب، گستره     أهاي ت لفهؤاز م 

و اختـصاص بـه     » مجموعي« عالمان در مورد كتاب با ماهيت        ي  اعم از افراد عادي و طبقه     
طور كلي اينكـه عمـوم مـردم در          به. است» استغراقي« عالمان براي كتاب با ماهيت       ي  طبقه

هـا، مخاطبـان     برخي كتاب   اساساً .1اند؛ جاي تامل دارد   مخاطب كتاب بوده  ساختار روايي،   
                                                 

 گيري جوامع حديثي اهل سنت، نشان كاهش سطح علمي جامعه معرفـي شـده             كلست كه ش   ا رو از همين  .1
نبودن جوامع حديثي براي عالمان، برخي عالمان به هـدف رفـع     الوصول اين توضيح كه به دليل سهل      با. است
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اند و در پاسخ به سوال يا درخواست شخص خاص يا براي جماعـت و اهـل                 خاصي داشته 
  .1استشدهيك شهر خاص نوشته مي

  كه زبان رسمي آنها، عربي نبوده-توان از نوع ارتباط ايرانيان  همچنين اين مسئله را مي    
.  درك كـرد   ،انـد آمـده  به زبان عربي به نگارش درمـي       هاي حديثي كه غالباً    با كتاب  -است

 )ق.ه 352( متون عربي به فارسي مانند تاريخ بلعميي روشن است موارد معدودي از ترجمه
 فارسي تفسير طبري، تكليف مردم عادي با غالب متون ي يا ترجمه)  تاريخ طبريي ترجمه(

   2.كندوشن نمي ر،اندكه فارسي نبوده
ترجمه و تفسير قرآن به زبان فارسي، از اواخر قرن سوم هجري و اوايـل قـرن چهـارم                   
                                                                                                                   

. فـراهم كننـد   ) مخاطـب عـام   (  عالمان ميـاني   ي  اين مانع و با تنقيح و گزينش احاديث، راه را براي استفاده           
بيننـد كـه بـا       كنند ديگر نيازي در خود نمي       آن شد كه كساني كه به كتب صحاح رجوع مي          ، اين كار  ي  تيجهن

هـاي    هضرباز  د و اين    نآشنا شو ... الحديث و  الحديث، علل  علوم ديگر در اين زمينه مانند علم رجال، مصطلح        
انتـشارات  :  تهـران  اهل سنت،  جوامع حديثي    )1396 (پاكتچي،احمد  (  دانش حديث بود   ي  سهمگين بر پيكره  

 خـود از تـاليف      ي  ، انگيزه )ره(اي ديگر، شيخ صدوق   عنوان نمونه  به .)144، ص   1 ج ،)ع(دانشگاه امام صادق  
مـن  «،  )1404(شـيخ صـدوق،      (كنـد   كتاب زكرياي رازي بيـان مـي       ي   را چيزي شبيه انگيزه    »من اليحضر «

 كه اين امر، گوياي آن است كـه روال غالـب در             )14، ص 1 النشراالسالمي، ج   مؤسسه: ، قم »اليحضره الفقيه 
  . هاگيري مخاطبان عام با عالمان است نه كتابآن دوره، ارتباط

مـن ال   «؛ مثال شـيخ صـدوق كتـاب         130ص  سمت،  : تهران تاريخ فقه و فقها،      ،)1392(گرجي،ابوالقاسم   .1
مـن  «استه بود مانند كتاب     را در ضمن سفر خود به ايالق به درخواست شخصي نوشت كه از او خو              » يحضر

  .)136، ص همان.(، كتابي در شرايع  بنگارد)364.م(زكرياي رازي» ال يحضره الطبيب
عنوان نمونه تفـسير طبـري بـه        به. ها نيز مرتبط با خواست دستگاه رسمي سياسي وقت است         اين نگارش  .2

ـ  . بن نوح ساماني صورت گرفت     دستور منصور  امـا چـون نتوانـست از    منـد بـه فهـم قـرآن بـود        هوي عالق
 قرآن و تفسير آن ي  فقهاي ماوراءالنهر را جمع كرد و از آنها براي جواز ترجمه       ،تفسيرهاي عربي استفاده كند   

. است دهد كه ترجمه در آن زمان، يك مسئله بوده        نشان مي ) استفتاء در مورد ترجمه   ( اين امر . فتوا خواست 
 ،است گيري ترجمه، ارتباطات گسترده و گسترش علوم بوده       لتوان قبول كرد كه عامل اصلي در شك       لذا نمي 

طـور كلـي    بـه . توجـه باشـد   عنوان عاملي در عـدم ترجمـه نيـز بايـد مـورد        بودن زبان علمي به   بلكه عربي 
تفـسير سـورآبادي و   . اي در قرون متقدم و قبل از قرن پنجم ندارد اسالم نيز سابقه ي  نويسي در حوزه   فارسي

االبـرار ميبـدي و همچنـين تفـسير          االسرار و عده   اهللا انصاري در قرن پنجم و تفسير كشف       تفسير خواجه عبد  
  . نويسي است هاي نادر اين فارسي ششم، نمونهي الجنان ابوالفتوح رازي در سده الجنان و روح روض
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 ي   ترجمـه  ،بينـيم  تفسير طبـري مـي     ي  طور كه در ابتداي ترجمه     آغاز شده است؛ زيرا همان    
قرآن تا زمان سامانيان گويا مجاز نبوده است و در اين زمان از عالمان دين و فقها، اجازه و        

شـعر و ادب      فرهنـگ،  يشود و اين اقدام به موازات احيـا         قرآن گرفته مي   ي  اي ترجمه فتو
 قرآن به زبان فارسي تا قبل از سـامانيان          ي  عدم مجازبودن ترجمه  . گيرد پارسي صورت مي  

زبانـان   توان ناشي از تسلط زبان غالب يعني زبان عربـي بـر مجـامع علمـي پارسـي                  را مي 
، پـنج   1362سـادات ناصـري،      (نوز به زبـان عربـي اسـت       ه  چنانچه خواندن نماز   ،دانست
  .)مقدمه

 وجـود   ،كنـد بودن زبان مردم را تقويت مي     وجود فارسي  بودن زبان عربي با   آنچه رسمي 
از فارسي ساساني به عربي     » دمنه و كليله«و  » نامه خداي «ي   معكوس مانند ترجمه   ي  ترجمه
 هاي بسياري نوشته شـده »سيرالملوك«ه، نام هاي خداياي كه از روي ترجمه   گونه  به ،است

 حكايت از آن اسـت كـه         اينها همه . دهدگذاري اين ترجمه را نشان مي     ثيرأاست كه ميزان ت   
هـا،  ست كه كتابخانـه  ا رو اين از. كرده است  با مخاطب عام، ارتباط برقرار نمي      كتاب ضرورتاً 

يك كتابخانه، عواقـب ناخوشـايندي      رفتن   اند و ازبين  كردهاي پيدا مي   ارزش و جايگاه ويژه   
 سندي بوده كـه     ي  منزله است؛ چراكه كتاب به    داشتهمي براي عالمان و تمدن اسالمي در پي      

  .   گرفته استبايست تنها در دسترس عالمان قرار ميمي
   :بودن زبان عربي بايد گفت درخصوص علمي

 ولـي   ،اريخ اسالم كنار رفتند    مركزي ت  ي  تدريج از هسته   ها از همان اوايل به    گرچه عرب 
 نژادهاي مختلف مسلمانان ي  در ميان همهزبان نوشتاري آنها همواره موقعيت خود را تقريباً

بيش از زبان التين براي مسيحيان      -ري  زبان عربي نزد مسلمانان از اهميت بسيا      . حفظ كرد 
ب پروتستان،  طل اگر مسيحيان جنبش اصالح   .  برخوردار است  -و زبان عبري براي يهوديان    

گونـه  انجيل التيني را به زبان بومي خود ترجمه كردند، زبان عربـي قـرآن همـواره از ايـن             
. طلب، مصون بـوده اسـت      غيراصطالحخواه  طلب و    تصرفات توسط مسلمانان خواه اصالح    

 عربي خاورميانه به عنوان زبان نوشـتاري در         ي  حتي امروزه نيز زبان عربي خارج از منطقه       
عنـوان زبـان رسـمي علمـي، زبـان           زبـان عربـي بـه     . است يات و فقه باقي مانده     اله   حوزه
. تدريج مسيحيان تحت ذمه هـم بـه آن روي آوردنـد            نگاري مسلمانان بود و بعدها به      تاريخ
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هاي حكومتي  اين وضعيت تا اواخر قرن دهم و يازدهم همچنان ادامه داشت تا اينكه سلسه             
 نخست در شعر ، زبان فارسي را در مقام زبان نوشتاريتدريج هاي شرق اسالمي، بهسرزمين

 قبـل از ايـن دوران،       ي  شده هاي نوشته  هرحال بيشتر كتاب   اما به . و سپس در نثر احيا كردند     
كـرده، افكـار و      عنـوان يـك مـسلمان تحـصيل        هايي بوده است كه بـه     زبان به قلم غيرعرب  

ماننـد طبـري كـه      . انـد يج بيان كرده  هاي خود را مطابق قواعد و معيارهاي زباني را        انديشه
، تلخـيص   1392رابينـسون،    (ترين مورخ سه قرن نخست اسالم است كه ايراني بـود          بزرگ

14-16(.  
  :  استگفته شده. مخاطب خاص داشتن كتاب مقدس نيز قابل توجه است

ايـن كتـاب بـا      . هـا بـود   وسطي، كتاب مقدس فقط مربوط به كشيش        قرون ي  در جامعه 
براي . فهميدد و زبان وحي را ميخوانْفقط روحاني آن را مي. زد لي حرف نميهاي معموآدم

هونكـه،   (مردم مسيحي آن دوران، ضرورتي براي آموختن زبان و خط التين وجود نداشت            
1361 ،287(.  

  

   ايواسطه ماهيت .2
هـاي پـسين، حـداقل دو ديـدگاه          قـرون متقـدم و دوره      ي  در مورد نوع ارتباط منابع دوره     

ايـن  . اي منابع دوران متقدم اسـت     ديدگاه اول، قائل به ماهيت واسطه     . ض وجود دارد  متعار
گروهي كه قائل به امكان بازسازي ايـن متـون          : شودبندي مي ديدگاه خود به دو طيف طبقه     

ديدگاه دوم نيـز كـه      . اند و گروهي كه موضوعيتي براي اين بازسازي قائل نيستند         ايواسطه
تفصيل اين  . دادن اين دو دوران دارد     ارتباط نشان  سعي در بي    اساساً ،ديدگاهي بدبينانه است  

 در گيري اين مطالب عموماً مهم كه فضاي شكلي  نكته با اذعان و يادآوري اين     -ها  ديدگاه
 در ضمن مطالب يكي از خاورشناسان درخصوص تاريخ تفـسير،           -سنت است روايات اهل 

  : است صورت زير بيان شدهبه
هـاي بعـد     ناشي از انتـساب بـه دوره       ،دانيم تفسير مي  ي   نخستين دوره  ي  ربارهآنچه ما د  

 ادعـا   ، قـرن دوم اسـت     ي  ترين آنها متعلـق بـه نيمـه       يهاي بعد كه قديم   در آثار دوره  . است
توان ارزيابي ها را نمياما درستي اين ادعا. تر را در خود دارندشود كه تفسير مراجع كهنمي
بـه عبـارت ديگـر،      . آزمايي اين ادعا در دست نيـست      ي براي راستي  زيرا معياري عين  . كرد
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 هنوز  ، نخست كه بتواند اين ادعاها را اثبات كند        ي  هور پاپيروسي از اين د    مطالب اصيل مثالً  
 تاريخ تفسير بر فرضـي مقـدماتي اسـت؛          ي  بنابراين بازسازي نخستين دوره   . انديافت نشده 

نويسندگان اواخر قرن دوم و قرن سوم هجري دائر         يعني پاسخ به اين پرسش كه آيا ادعاي         
 به لحاظ تاريخي درست است؟ پاسـخ        ،كنندتر را نقل مي    مطالب مراجع كهن   بر اينكه صرفاً  

هـاي  د است براساس روش   قسزگين گذشته از اينكه معت    . سزگين به اين پرسش مثبت است     
صورت كامل يا      كهن را به   ي  تهرفتوان آثار ازدست  نقل روايت و با استفاده از منابع بعدي مي        

 از شاگردان ابن عباس است تا امروز كند تفاسيري كه مستقيماً ادعا مي ،ناقص بازسازي كرد  
تا جايي كه به نظر  . در سوي مقابل پاسخ ونزبرو به اين پرسش منفي است         . مانده است  باقي
 شرح حال   ي  دربارهرغم اطالعات موجود     به... هاي تفسيري تحريرهاي موجود از نوشته   : او

: ونزبـرو معتقـد اسـت     .  نيست 200اي قبل از سال     نويسندگان انتسابي آنها، مربوط به دوره     
 نقـل شـفاهي از       طوالني تدوين و نقل شفاهي يا احتمـاالً        ي  هرشود يك دو   گمان مي  عموماً

سـير  : افزايداو مي . ها، پيش از تدوين متون كمابيش ثابت وجود داشته است         روي يادداشت 
توضـيح  )  نقل شفاهي به متون مكتوب ثابـت و معـين          ي  انتقال از دوره  ( ينداتاريخي اين فر  

  .)47، 1392ريپين،  (اي نداردكننده قانع
براساس طيف دوم از ديدگاه نخست، ارزش منابع اوليه كه موجب تدوين جوامع پـسين               

 موجـود، ارزش     تـا بـه احاديـث      1 بايد موجود باشند    نه از آن جهت است كه حتماً       ،اندشده
هاي حديثي اين نگاه به كتاب.  احاديث موجودندي  بلكه از آن جهت است كه پشتوانه،دهند

يـاد  » ايماهيت واسـطه  «عنوان   متقدم، مبتني بر برداشت ماهيتي از كتاب است كه از آن با           
ماهيـت  «نـسبت بـه     » مانـدگاري قـصد «گيـرد كـه     جا شكل مي  اين ماهيت از آن   . كنيم مي

اي بـودن كتـاب در تحليـل         ماهيت واسـطه   .2 كتاب از سوي مؤلف، وجود ندارد      »مجموعي
                                                 

 معمـوالً به دليل شرايط طبيعـي و فرسـودگي،         ) اي از آن  نه نسخه (  تصور باقي ماندن خود يك اثر      اساساً .1
  .امكان وقوعي ندارد

. اسـت   يك اثر، رضايتي نسبت بـه چـاپ اثـر خـود نداشـته     ي شود كه نويسنده امروزه مواردي ديده مي    .2
لف و عدم احراز آن، دو فضاي متفاوت در مورد          ؤماندگاري م رو در مورد آثار پيشينيان نيز احراز قصد       ازاين

  .كنداثر و محتواي آن ايجاد مي



 | 39مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 16

 

  اصـول اربعمئـه   « كلبـرگ در ضـمن تبيـين         .تر نشان داده شده است    ررنگميراث شيعي پ «
  : نوشته است

 در عمل به متن اصلي اصول نياز      ،فراهم آمدند ) مانند الكافي ( هاگونه كتاب همين كه اين  
  .)230، 1388موتسكي،  (نبود

وي حتي در مورد روش متفاوت شيخ طوسي نسبت به ابن غضائري، در عدم تفكيـك                
  :نويسدها از ساير كتب، مي فهرست اصلي جداگانه

توانست اين باشد كه كتب اصول، ديگر به عنـوان منـابع مـستقل، مهـم                دليل اين امر مي   
  .)همان (شدندتلقي نمي

  :در مورد آثار اهل سنت نيز گفته شده است
موجـب شـد كـه      ) ميالدي(ي نهم و دهم       تاب بخاري و افراد همعصر او در اواخر سده        ك

هـاي تـاريخي      همچنين مجموعه . اثر شوند   هاي حديثي دوران قبل او متروك و بي         مجموعه
با وجود كارهاي گسترده مانند تاريخ طبري، چرا بايد . بزرگ از اعتبار كارهاي قبلي كاست

تر را كه اين آثار جديد بـر آنهـا            تر و كوچك    ساخ قطعات قديم  رنجِ خواندن و درنتيجه استن    
  ) 80، 1392رابينسون، (استوار است، بر خود هموار كرد؟ 

هاي پسين و در بيان علت بروز ماهيت استغراقي درظاهر يك ماهيت مجموعي در دوره
اي آنهـا،  هتوجه به ماهيت واسـط  هاي بعد، با  هاي متقدم در دوره   ماندگاري كتاب به عبارتي   

اشـاره  » رفـتن آثـار    بين از«و  » شخصيت مولف «،  »تمايز نگاه ميراثي و تمدني    «توان به   مي
  . كرد

  
   تمدني و ميراثي نگاه تمايز. 2-1

 ،هاي اخير نـسبت بـه حـديث در دوران متقـدم وجـود دارد               در دوره  نگاهي كه مخصوصاً  
ميـراث حـديثي بـه تفكيـك     براساس اين نگاه، تالش بر آن است تـا      . نگاهي ميراثي است  

اساس اين نگاه، . ، بررسي شود)حديث شيعهدر( قرن يا به تفكيك هريك از معصومان به قرن
طور مستقيم از زمان معاصر به دوران متقدم بنگريم و آنچه امـروزه               آن است كه به    ي  بر پايه 

 توجه به آنچه     با اين نگاه به حديث، مخصوصاً    . از آن زمان، باقي مانده است را تحليل كنيم        
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ايـن در   .  با تأمالت جدي همـراه اسـت       ،در مورد ساختار نقل روايي در قرون متقدم گفتيم        
.  ماهيت پشتوانگي اسـت    ،حالي است كه در نگاهي تمدني، آنچه از اولويت برخوردار است          

 متقـدم توسـط محـدثان، در        ي  هاي مختلف از منابع حديثي در اواخـر دوره        تدوين فهرست 
برخي عناويني كه اصـرار     از  از سوي ديگر،    . يابداه تمدني، تفسير بهتري مي    فضاي چنين نگ  

 در ضمن نگاه تمدني، ،)»كتاب علي«مانند ( داريم آنها را در ضمن نگاه ميراثي بررسي كنيم     
 اثبـات مـستندبودن     ،در نگاه تمـدني، آنچـه اولويـت دارد        . خواهد شد درك بهتري حاصل    
هايش، امري ثانوي نـسبت     امه كه كاغذ و جوهر و نوشته      مانند شناسن . ميراث امروزين است  

نگـاه مـا   . بخشي آن است و با مفقودشدن، امكان صدور المثني وجود دارد         به كاركرد هويت  
در تمدن ميراثي مانند نگاه به شناسنامه براساس خط و حجم آن اسـت و در نگـاه تمـدني                    

  .   بخشي آن براساس كاركرد هويت
هـا،  گيـري ايـن كتـاب     ت كتاب در ساختار روايي، در دوران شكل       توجه به اين ماهي    با
نويسي از آنها وجود نخواهد داشت،       داري ماهيت مكتوب و نسخه      نگه راي خاصي ب  ي  انگيزه

عنوان نمونه، وجود   بنابراين به . است چون غرض، انتقال بوده و اين انتقال نيز صورت گرفته         
هـاي   ت اهميت دارد كه همين اصـول، دسـتمايه        ئه در حديث شيعه، از اين جه      ااصول اربعم 

اند و در اختيار صـاحبان جوامـع روايـي بـوده و آنـان               مستند و اصلي تدوين حديث بوده     
 ي  ، پشتوانه واقعاين اصول در  . براساس روايات اين اصول به تدوين كتب اربعه توفيق يافتند         

 ي   سوزي كتابخانه  از آتشويژه پس پس از شيخ طوسي، به. اندگيري جوامع پسين بوده شكل
رفتن اين اصول، مراجعه به اين جوامع روايي، گوياي مراجعه به خود اصـول               ايشان و ازبين  

  . ه تلقي شدائاربعم
هـاي   گرچـه در دوره    ،درواقع راويان حديث تالش كردند تا ميراث روايي منتقل شـود          

هايي به ايـن    وزه هم نگارش  امر.  به نام شيخ طوسي ثبت شد       اين تالش مثالً   ي    پسين، نتيجه 
 اصلي، بـه نـام مركـز پژوهـشي و     ي سبك رايج است كه كتاب به جاي انتساب به نويسنده   

 گـل در    ي  نديدن اين پيشينه مانند نديدن ساير بازيكنان غير از زننده         . شودمدير آن ثبت مي   
. كندا جمع مينورد، پس از عبور از معبر، آن ر  فوتبال يا نديدن طنابي است كه كوهي مسابقه
 ماهيت كتاب ِقانون بودن آن بروز       ها در اين دوره كه احياناً     نظر از وجود برخي كتاب     صرف
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 از   معموالً ، موارد معدودي كه ادعاي هويتي غير از اين هويت انتقالي را دارند            ،بيشتري دارد 
عل ست كه ادعاي ج    ا رو ازهمين. اندلف، مورد تشكيك واقع شده    ؤجهت صحت انتساب به م    

حتي اگر اصول موسـوم بـه       . در قرون اوليه بيشتر ناظر به جعل روايت است نه جعل كتاب           
هـاي  بـدون توجـه بـه نقـل       ) وجـاده (  صرف وجود ايـن اصـول      ،ئه از بين نرفته بود    ااربعم

ست كه اصول سـته عـشر        ا رو ازهمين. داشتگرفته براساس آن، ارزش چنداني نمي      صورت
توان ارزش بيش از انتظاري نسبت به كاركرد        پس نمي . ستمورد توجه برخي قرار نگرفته ا     

  .زايي اين اصول داشتوثاقت
  

  مولف شخصيت. 2-2
توجهي در مانـدگاري اثـر   ثير قابلأ او در جامعه، ت    ي  شده لف و جايگاه شناخته   ؤشخصيت م 

نگـاهي بـه    . دشـو عنوان نمونه، آثار طبري پيرو شخصيت اوست كه ماندگار مي         به. او دارد 
اي كه گونه اي كتاب در قرون متقدم است؛ به روشني بر ماهيت واسطهي ر طبري، نمونهتفسي

  وجبير، مجاهد، حسن بصري، عكرمه، ضـحاك، ابـن جـريح     بنوي در تفسير خود از سعيد     
، 1418معرفـت،    (اسـت   نقـل كـرده    ،مقاتل كه همه از تابعين و به داشتن تفسير مـشهورند          

 حـاتم رازي  ابـي  يا اينكـه در مـورد تفـسير ابـن         . )5/256اء،  االدب معجم به نقل از     2/176
بـن جبيـر و      محتواي آن از تفاسير پيشين ازجمله تفـسير سـعيد         :  است ، گفته شده  )327.م(

  اين آثار نيز از ميان رفته بـود        ،است و اگر اين تفسير نبود      حيان و غيره گرفته شده    بنمقاتل
  . )2/180همان، (

ترين دليل ماندگاري اين      علمي صاحبان كتب اربعه، مهم     ي  هشخصيت و جايگاه و سيطر    
هاي حديثي پس از قرن پنجم هجـري، عظمـت          در تحليل ركود فعاليت   . است ها بوده كتاب

توانـد بـه     شخصيتي مـي   ي   اين غلبه  .1است مقام علمي شيخ طوسي، علتي مهم شمرده شده       
 در ساختار روايـي، صـاحبان       .هاي همعصر وي نيز باشد     ساير شخصيت  ي  نوعي مانع جلوه  

ثر از أمت( سند روايتند و انتساب روايت به ايشان        ي  اين كتب، يك حلقه و البته آخرين حلقه       
                                                 

 فقيهان شيعه ناقل و گزارشگر      ي  نظري وجود نداشت و همه     هيچ فقيه صاحب  ) 460م(خ طوسي پس از شي   .1
  ).127ص، الحيدريه المطبعه :نجف  كشف الحجه لثمره المهجه،،)1370 (طاووس، ابن(نظرات شيخ بودند 
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مفهـومي   بي ي  مانند انتساب آن به اولين راوي و درنتيجه       ) يك برش تاريخي در قرن چهارم     
  .  خر تدوين جوامع حديثي شيعه نسبت به اهل سنت استأبحث ت

  

   آثار رفتن ازبين. 2-3
هايي در قرون متقدم اسـت كـه        شناختي حديثي حاكي از وجود كتاب     نگاهي به منابع كتاب   

عدم وجـود يـا     . كنيمامروزه به دست ما نرسيده است و از آنها با عنوان منابع مفقود ياد مي              
و ) وهواي گرم و مرطوب خاورميانه مانند آب(  صنعت چاپ در كنار عوامل طبيعي  ي    توسعه
 مـورد   هـا، معمـوالً    سياسي و نظامي، به عنوان بخش مهمي از علل مفقودشدن كتاب           عوامل

 1هـا زدن كتابخانـه  گـري و آتـش  ها و غارتاين بررسي، البته حمله    در. گيردتوجه قرار مي  
توان در ارتباط با علت فقدان       خرتر بايد مورد توجه باشد اما مي      أهاي مت  در دوره  مخصوصاً

 فقـدان برخـي   ي مسئله. تر، از منظري ديگر نيز نگريست  بر منابع متقدمكيدأمنابع مفقود با ت   
 چراكه احاديث منابع پيشين، در      ،اي كتاب هماهنگ است   منابع، تا حدودي با ماهيت واسطه     

بنابراين نياز چنداني نيـز بـه حفـظ و استنـساخ كتابهـاي              . پسين روايت شده بود   هايكتاب
كردن مراجعان از مراجعـه بـه اصـول اوليـه،           نياز بي ي    يزهرو انگ ازاين. شدتكراري ديده نمي  

توجـه بـه عـدم سـهولت      اين مسئله با. استلفان قرون اوليه ؤهاي مشترك ميكي از انگيزه  
ها بيـشتر حـائز اهميـت       هاي اصلي در كتابخانه   داري نسخه  هاي متعدد و نگه   نگارش نسخه 

  . است
 منافاتي با   ،رسد سوم مي  ي  ان به پيش از سده    نگاري مسلمان  تاريخ ي  علم به اينكه سابقه   

براسـاس ماهيـت    . هاي اين دوره باقي مانده باشد     اين مسئله ندارد كه تنها تعدادي از نوشته       
هـاي  ها، جاي خود را به كتـاب      نگاري نگاري اسالمي، تك  اي كتاب در مكتب تاريخ    واسطه

اي، گـردآوري و    سـطه در ماهيـت وا   . دهـد هاي مركب چند موضوعي مي     مفصل و مجموعه  
نشيند و اين گردآوري موجب مانـدگاري آثـار دوران نخـستين            تأليف به جاي تصنيف مي    

                                                 
 ي  سـوزي كتابخانـه     شـيخ طوسـي توسـط سـلجوقيان، كتـاب          ي  سـوزي كتابخانـه     مغول، كتـاب   ي  حمله .1

شدن جامع  كشيده  فاطميان، آتشي  قاهره در دورهي عباد در ري به دست غزنويان، غارت كتابخانه نب صاحب
  . اين موارد استي  نمونه ازدمشق،
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از . دشـو بسا عدم عالقه به استنساخ، موجب عـدم مانـدگاري آن             اسالمي شده است و چه    
هـاي   محدودبودن اخبـار، كتـاب     رغم   كه به  شداي موجب آن مي   سوي ديگر ماهيت واسطه   

ي   اما انتظـار دسترسـي بـه نـسخه        .  نسبي، محتوايي مشترك داشته باشند     صورت  ليفي، به أت
 ي  كنندهتواند تمام وبيگاه برخي نسخ خطي، نمي     نتيجه است و كشف گاه     بي اصلي اثر، معموالً  

زبير، مدائني يـا     بن  دسترسي مستقيم به چيزي كه بدانيم عروه       عنوان نمونه  به. اين انتظار باشد  
 خـودش آن را نوشـته، دور از انتظـار و غيرمنطبـق بـر ماهيـت                  عـاً زهري يا ابومخنف واق   

 آنچه بـالذري و     ،ها در دست ما باشد     چراكه اكنون به جاي اينكه اين كتاب       ،اي است واسطه
ابن اسـحاق، از طريـق       ي     براي ما باقي مانده است؛ چنانچه سيره       ،اند طبري از آن نقل كرده    

  :نويسداسحق مي  ابني ورشناسان در مورد سيرهيكي از خا. ابن هشام، ماندگار شده است
اش نداريم و اكنون كه معلوم شده است حتـي          صورت اصلي    ابن اسحاق را به    ي  ما، سيره 

 اميـد   ، خطي موجود در استانبول چيزي جز بازنگري و بازنگاري ابن هشام نيست            ي  نسخه
ـ      . است اصلي آن كم شده    ي  به يافتن نسخه    ان آن انـدازه كـه غالبـاً      با تمام اين احوال اين زي

كنـد و   به ميزان تغييرات خود اشاره مـي ابن هشام همواره صريحاً  .  بزرگ نيست  ،پندارندمي
حـال   گيرد و درعـين    ها را برعهده مي   وي تمام حذف  . دهداضافات و الحاقاتش را نشان مي     

بيفـزاييم  . تاس ها دست زده   حذف اينپردازد كه براساس آنها به      به بيان مباني و اصولي مي     
 اسحق در تاريخ طبري و جاهاي ديگـر محفـوظ مانـده             ابن ي  كه بخشي از عبارات مفقوده    

هاي ابن هشام كمك    تواند ما را در ارزيابي روش     اسحق در اين آثار مي     منقوالت ابن . است
  .)275، 1388موتسكي،  (رساند

فـراد همعـصر او،     هاي امثـال بخـاري و ا      شود تا كتاب  اي موجب مي  اين ماهيت واسطه  
تـوان گفـت جوامـع      درواقع مي . اثر گرداند  هاي حديثي دوران قبل را متروك و بي        مجموعه

سوي ميراث حديثي اي داشتند و پلي به حديثي از آن جهت ماندگار شدند كه كاركرد واسطه        
  علمي بـا اهـل     ي   مهم صاحبان جوامع رجالي، مواجهه     ي  چنانچه انگيزه . قبل از خود بودند   

هـا  شدن اين كتاب   بعدي، زمينه را بيشتر براي مطرح      ي    است اما شرايط ايجادشده   ت بوده سنّ
 برافتادن حكومـت شـيعي      ي  واسطهعنوان نمونه ركودي كه به    به. عنوان جوامع مطرح كرد   به
ازپيش ايـن    شدن بيش  مهم عامل    حاصل شد،  بويه و جايگزيني حكومت متعصب سالجقه      آل



 21 | يخ فرهنگي مسلمانان در قرون نخستين اسالميدر تار» كتاب«تحول تعريف  |

توانـد در فـضاي     سـف بـر فقـدان كتـب متقـدم مـي           أ ت ، رويكرد براساس اين . ها شد  كتاب
شـيخ  » العلـم  مدينـه «الذريعه بر فقدان كتـاب        چنانچه صاحب  ،تري قابل تفسير باشد   خاص

   .)139، 1392گرجي،  (است سف خوردهأصدوق ت
  :گفته شده است

دانيم مسلمانان شروع به نوشتن تـاريخ كـرده بودنـد ولـي تنهـا تعـدادي از                    هرچند مي 
يك از اينها در      گاه، هيچ   به  است و جز استثنائاتي گاه      قرن نهم باقي مانده     ) قبل از (هاي    نوشته

... اكثر نسخ خطـي قـرون هـشتم و نهـم، قـرآن اسـت              . اند  هاي اوليه باقي نمانده     دستنوشته
، ايـن اسـت كـه     تـرين عامـل آن   انـد و مهـم    هاي خطي به داليل مختلفي از بين رفته         نسخه

هواي گـرم   و ويژه در آب شدند به هاي عربي استفاده مي      براي نوشتن اين نسخه    كاغذهايي كه 
  ).78، 1392رابينسون، (و اغلب مرطوب خاورميانه، دوام الزم را نداشت 

  
   نتيجه

ناپذير در تحليل صـحيح ميـراث         تلقي ساختارمند از حديث اسالمي، يك ضرورت اجتناب       
اه مذكور و اكتفا به تقريرهاي سنتي از مفهـوم          عدم اتخاذ ديدگ  . فرهنگي تمدن اسالمي است   

تـوان يكـي از       قرن سوم و دوران قبل و بعد آن را مـي          . كتاب، نتايج مقبولي به همراه ندارد     
لـزوم توجـه بـه سـاختار در     . نقاط تغيير ساختاري در تاريخ تمدني اسالم به حساب آورد      

 مكتوب را بايـد در سـاختار        تحليل تاريخ فرهنگي به زبان ساده به اين معناست كه ميراث          
-اي كتـاب در كنـار ماهيـت گفتـاري           واسـطه  -ماهيت اسـتغراقي  . تمدني خود تفسير كرد   

بازسـازي  بنابراين احياي ميراث و     . ترين ايده اين مقاله است      نوشتاري در قرون متقدم، مهم    
ـ را و ا  ساختار نقل روايي  رِش متن از     ب از طريق افزايي آن     كاركرد وثاقت  به هدف متون    ي  هئ

سـاختاري در   عنوان ميراث حديثي قرون نخستين، مبتني بر عدم درك تمـايز            مستقل آن به  
 كه نتايج زيانبـاري را در تحليـل ميـراث تمـدني موجـب               است طول تاريخ تمدن اسالمي   

  .خواهد شد
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  و مĤخذمنابع
نـشر  موسـسه ال  : ، قـم  مـن اليحـضره الفقيـه     ،  )1404(علـي،     ، محمـدبن  )شيخ صدوق (ابن بابويه    -

  .االسالمي
  .الحيدريه المطبعه :نجف ،المهجهلثمره الحجهكشف )ق1370( موسي،بنعلي طاووس، ابن -
  .، المكتب االسالميالحديث النبوي و تاريخ تدوينهدراسات في  ،)1400( محمدمصطفي، اعظمي، -
  .دارالتفسير: ، قمعقيده الشيعه، )1394(انصاري قمي، محمدرضا،  -
  ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق: ، تهرانتاريخ حديث، )1395(پاكتچي، احمد،  -
  ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق: تهران ،سنت اهل حديثي جوامع ،)1396( احمد، پاكتچي، -
  ).ع(صادق امام سسهؤم ،الميسره الرجاليه الموسوعه ،)1424( اكبر، علي ترابي، -
  .المكتبه العصريه: ، بيروتتقييد العلم، )1428(خطيب بغدادي، ابوبكر احمدبن علي،  -
  .سمت الويري، محسن ي ترجمه ،اسالمي نگاري تاريخ ،)1392( اف، چيس، رابينسون، -
  .حكمت عباسي، مهرداد كوشش به ،قرآن تفسير تاريخ به رويكردهايي ،)1392( اندرو، ريپين، -
  .العربيه كتب احياء دار ،البرهان ،)1376( بدرالدين، زركشي، -
- نشر البرز: تهران، هزارسال تفسير فارسي ،)1362 (سن،دحسادات ناصري، سي.  
  .التوحيد مكتبه ،الفقه اصول في الموجز ،)1420( جعفر، سبحاني، -
  .بيروت ،العربي التراث تاريخ ،)1403( فواد، سزگين، -
  .، سمتنگاري در اسالم تاريخ، )1383(زاده، هادي،  سجادي، سيدصادق و عالم -
 نـصرت  ي  ترجمـه  ،اسـالمي  هـاي   سـده  نخـستين  در مكتوب و يشفاه ،)1391( گريگور، شوئلر، -

  .حكمت :تهران ساز، نيل
  .كتاب بوستان :قم ،حديث تاريخ در مسندنويسي ،)1377( كاظم، سيد طباطبايي، -
  .هاالسالمي دارالكتب ،الكافي من االصول ،)1363( يعقوب،بنمحمد كليني، -
  .سمت :انتهر ،فقها و فقه تاريخ ،)1392( ابوالقاسم، گرجي، -
 سيدناصـر  ي  ترجمـه  ،مـسلمانان  ميـان  در تفـسيري  هـاي   گـرايش  ،)1388( ايگنـاس،  گلدزيهر، -

  .ققنوس :تهران طباطبايي،
  .گستره: ي يعقوب آژند، تهران ، ترجمهنگاري در اسالم تاريخ، )1394(گيب، هاميلتون،  -
  .كوير :تهران ،تكامل فرايند در مكتب ،)1393( سيدحسين، طباطبايي، مدرسي -
  .اسالمي انتشارات دفتر ،الحديث علم ،)1390( كاظم، چي، مديرشانه -
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  .الرضويه الجامعه :مشهد ،المفسرون و التفسير ،)1418( محمدهادي، معرفت، -
 نيـا، كريمـي .م ي  ترجمـه  ،تطـور  سـير  و خاسـتگاه  :اسـالمي حـديث  ،)1388( هارالـد،  موتسكي، -

  .حديث ي دانشكده
 فرهنـگ  نـشر  دفتـر  رهباني، مرتضي ي  ترجمه ،اروپا در اسالم رهنگف ،)1361( زيگفريد، هونكه، -

 .اسالمي




